
 

„Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego”  

zad. 4 Język, kultura, komunikacja – angielski dla maturzystów, 

projekt szkoleniowy dofinansowany przez Unię Europejską, umowa o dofinansowanie nr POWR.03.01.00-00-T215/19-00 

Organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych UW, we współpracy z Instytutem Anglistyki UW 

 

 

Do Dyrektorów Szkół Średnich 

Do Nauczycieli i Uczniów Języka Angielskiego 

 

 

Szanowni Państwo,  

Drodzy Nauczyciele, 

Drodzy Uczniowie, 

Uniwersytet Warszawski zaprasza uczniów starszych klas szkół średnich na bezpłatny 

kurs internetowy (online) przygotowujący do matury z języka angielskiego na poziomie 

podstawowym i rozszerzonym , w formacie aktualnym na rok szkolny 2020/21. Kurs 

organizowany jest przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, we 

współpracy z Instytutem Anglistyki UW, w ramach projektu pt. "Trzecia Misja Wydziału 

Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego". Kurs będzie również dostępny dla uczniów, 

którzy przystąpią do egzaminu maturalnego w terminie lipcowym i sierpniowym 2020. 

To jest okres, w którym uczniowie pracować muszą w dużej mierze bez regularnej 

opieki nauczyciela, dlatego też namawiamy do skorzystania z naszej oferty: każdy uczeń 

zapisany na zajęcia ma zapewnione materiały, pomoc językową i regularny kontakt 

online z naszymi specjalistami – moderatorami kursu. 

Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowo-dydaktycznych i 

doktorantów Instytutu Anglistyki, wyspecjalizowanych w nauczaniu języka angielskiego oraz 

doświadczonych egzaminatorów maturalnych. Materiał podzielony został na siedem bloków 

tematycznych: rozumienie ze słuchu, mówienie z elementami fonetyki praktycznej, 

rozumienie tekstów pisanych, wypowiedź pisemna, repetytorium gramatyczno-leksykalne, 

wiedza o teście językowym oraz analiza kompletnych arkuszy maturalnych. W zależności od 



potrzeb, przygotowanie do matury będzie miało różnorodną formę – spotkania „na żywo 

(praca z całą grupą, ćwiczenia w parach i zespołach kilkuosobowych,  konsultacje 

indywidualne) oraz samodzielna praca na platformie edukacyjnej, z wykorzystaniem 

zamieszczonych tam autorskich materiałów ćwiczeniowych, nagrań audio i prezentacji wideo. 

Wszystkie narzędzia wykorzystywane na kursie są rekomendowane do bezpiecznego użytku 

przez władze Uniwersytetu Warszawskiego.  

Zapraszamy na kurs i liczymy na liczny udział Uczniów w projekcie! 

 

Dalsze informacje uzyskają Państwo pisząc na adres: misja@wne.uw.edu.pl   

Formularz zgłoszeniowy: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo/formularz-4 

 

Z poważaniem, 

dr Agnieszka Różycka (Wydział Nauk Ekonomicznych - Kierownik Projektu) 

prof. dr hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski (Instytut Anglistyki) 

Krzysztof Kachniarz (WNE) 

Joanna Pacholska (WNE) 
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